
 
 

 

 

Број: 01-01-15/2018._11 

17.05.2018.  

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у поступку јавне набавке мале вредности  
Набавка лабораторијске опреме,посуђа, реагенса и хемикалија 

за потребе ЈКП ''Други октобар'', Вршац 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку јавне 

набавке: Набавка лабораторијске опреме,посуђа,реагенаса и хемикалија за потребе ЈКП ''Други 

октобар'', Вршац, редни број набавке 01-01-15/2018. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке:Набавка лабораторијске опреме,посуђа,реагенаса и хемикалија 

за потребе ЈКП ''Други октобар'', Вршац, редни број набавке 01-01-15/2018,обратило се дана 15.05.2018. 

Наручиоцу,електронском поштом, са захтевом за појашњење у вези са припремањем понуде. Захтев,заведени 

код Наручиоца под  бројем: 01-01-15/2018_10, од 15.05.2018.  

 

 
Питање заинтересованог лица: 

 

''Zamolili bismo vas da iz Partije 4 u zasebnu partiju izdvojite stavke 5, 12, 13 i 14 kako biste omogućili konkurenciju.'' 

Одговор Наручиоца: 

Наручилац остаје при дефинисаним добрима (наведеном захтеву у Техничкој спецификацији) у Партији 4,  с 

тим што је детаљно описао карактеристике добра која набавља, као и све друге захтеве на прецизан и 

објективан начин . Потенцијални понуђачи могу да сачине прихватљиву понуду за Наручиоца, за ставке 

5,12,13,и 14 у Партији 4, уколико понуде тражена добра или њима одговарајући еквивалент , а према 

дефинисаним захтевима Наручиоца. 

 

У вези са наведеним Наручилац појашњава/врши измену Конкурсне документације за предметну јавну 

набавку и то у делу под насловом ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ (Техничка спецификација), Наручилац је детаљно описао 

карактеристике добра које набавља, као и све друге захтеве на прецизан и објективан начин који одговара 

потребама Наручиоца и који омогућава потенцијалним понуђачима да сачине прихватљиву понуду за Партију 

4,  измене су на странама  10/64,30/64,31/64,32/64 ,48/64 и 49/64  
 

 

Рeпублика Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26, 
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9 

 
www.oktobar.co.rs   e mail: info@oktobar.rs

 



ПАРТИЈА 4: ПОДЛОГЕ ЗА МИКРОБИЛОГИЈУ И СУПЛЕМЕНТИ 

 

Ред. 

Број 
Назив и паковање 

Опис захтеваних техничких карактеристика 

 Јединица мера Количина 

1 
Modifikovani tergitol 7 agar baza 

500g/pak 

Састав: g/l 

Pepton 10gr 

Ekstrakt kvasca 6gr 

Mesni ekstrakt 5gr 

Laktoza 20gr 

Natrijum –heptadecyl sulfat (tergitol7) 0,1gr 

Brom timol plavo 0,05gr 

Agar 16gr 

пак 3 

2 
Pseudomonas agar baza/CN agar 

500g/pak 

Састав: g/l 

Želatin pepton 16gr 

Agar 11gr 

Kazein hidrolizat 10gr 

Kalijum sulfat 10gr 

Magnezijum hlorid 1,4gr 

пак 3 

3 Slanetz-Bartley agar 500g/pak 

Састав: g/l 

2,3,5 trifenil tetrazolijum hlorid 0,1gr 

Natrijum azid 0,4gr 

Triptoza 20gr 

Ekstrakt kvasca 5gr 

Glukoza 2gr 

Agar 15gr  

Dinatrijum fosfat 4gr 

пак 2 

4 
Podloga za ukupan broj bakterija 

500g/pak 

Састав g/l 

Cazein enzymic hydrolyzat 5gr 

Estrakt kvasca 2,5gr 

Dextroza 1gr 

Agar 15gr 

пак 2 

5 

Тест траке  за брзу детекцију  

Salmonelе 

Vip gold, 40/pak. 

Vip gold или еквивалент 

Квалитативан метод. Принцип методе: 

имунопреципитација. Анализи узорка на VIP тесту 

претходи предобогаћење, селективно и постобогаћење. 

Укупно време тестирања 48h. Температуре инкубације 

предобогаћења 35-37ºС и селективног обогаћења 41,5-42,5 

ºС. Визуелно очитавање узорка за 10 мин. након 

пипетирања узорка на VIP тесту. Подлоге и хемикалије за 

припрему узорка пре тестирања на VIP тесту: 

Buffered peptone water, Rappaport Vassiliadis Salmonella 

enrichment broth, Tetrtahionate broth base,Tripton soja 

bujon,Briliant green, Novobiocin,resublimovani jod, Kalijum 

jodid. 

пак 1 

6 TTC 10ml, 1% rastvor 2,3,5 trifenil tetrazolijum hlorid бочица 5 

7 Cetrinix suplement 

Састав: 

Cetrimid 0,2gr 

Nalidiksinska kiselina 0,05gr 

бочица 30 

8 
Novobiocin supplement 10mg, 

(10/pak) 

 
пак 1 



9 
Rappaport Vassiliadis Salmonella 

enrichment broth 500 g/pak 

Састав g/l 

Soja pepton   4,5 

Natrijum hlorid   8,0 

Kalijum-dihidrogen fosfat  0,6 

Dikalijum fosfat   0,4 

Magnezijum hlorid,6H2O   29,0 

Malahit zeleno  0,036 

пак 1 

10 Buffered peptone water, 500g/pak 

Састав: g/l 

Enzimski hidrolizat kazeina 10 g Natrijum hlorid 5 g  

Dinatrijum hidrogen fosfat,  anhidrovan  3,5 g 

Kalijum dihidrogen fosfat 1,5  

пак 1 

11 
Difco Tetrtahionate broth base, 

500g/pak 

Састав: g/l 

Proteose Peptone  2,5 g  

Pancreatic Digest of Casein 2,5 g Oxgal  1,0 g  

Sodium Thiosulfate  30,0 g Calcium Carbonate 10,0 g 

пак 1 

12 
Simplate posuda или еквивалент 

,20/1 

Посуда за бројање квасаца и плесни са 84 отвора. 
пак 5 

13 
Simplate , Yeast & Mold или 

еквивалент,100/1 

Квантитативан метод за детекцију квасаца и плесни у свим 

узорцима хране и узорцима радне средине. Инкубација на 

температури 22-25 ºС. Резултати су за 56-72h. Бројање 

квасаца и плесни до 738 CFU по посуди. За бројање се 

користи искључиво посуда са 84 отвора. Паковање: 

појединачна дехидрисана подлога. 

пак 1 

14 
Vip gold eкстракциони реагенси 1 

i 2 или еквивалент 

Екстракциони реагенси 1 i 2 додају се у фази постобогаћења 

узорка , а пре тестирања на тесту за брзу детекцију 

Salmonelе. 
ком 6 

15 VRBG агар, 500g/pak 

Састав: g/l 

Proizvod enzimskog razlaganja životinjskih tkiva 

7,0g 

Ekstrakt kvasca 3,0g 

Žučne soli br.3   1,5g 

Glukoza 10,0g 

Natrijum hlorid 5,0g 

Neutralcrveno 0,03g 

Kristalnoljubičasto 0,002g 

Agar 9g do 18g 

пак 1 

 

Наручилац ће објавити пречишћени текст Конкурсне документације, у ком тексту је видно обележио измене 

црвеном бојом. 

 

У осталом делу Конкурсна документација у поступку јавне набавке број 01-01-15/2018. остаје непромењена. 

 

Имајући у виду напред наведено, а ценећи да измена конкурусне документације није суштинска већ техничке 

природе рок за подношење понуда се помера сходно чл.63 ст.5 ЗЈН за 23.05.2018. до 10.00 часова. 

Отварање понуда ће се одржати 23.05.2018. у 10.30 часова. 

 

Измена Конкурсне документације, у пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 

17.05.2018. године. 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


